
Szczegółowe informacje można uzyskać w GCKSTiR w Dzierżąznej 
pod numerem telefonu: 42 717 84 66 oraz pod adresem mailowym dzierzazna@dzierzazna.pl.

Konkurs adresowany jest do rodzin z terenu gminy Zgierz.
Rodzina może dostarczyć tylko jeden koszyczek, nie wystawiany w innych konkursach. 
Pracę należy opatrzyć przymocowaną w widocznym miejscu karteczką z metryczką zawierającą: 

nazwisko rodziny, 
miejscowość, z której pochodzą uczestnicy, 
numer telefonu przedstawiciela rodziny.

Ponadto należy dołączyć:
prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia  wg wzoru załączonego do regulaminu,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora  swoich danych osobowych       
 na potrzeby konkursu oraz udostępnienie prac i danych osobowych (w tym wizerunku) do celów
medialnych.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież pracy.

Organizator

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej
Dzierżązna 4, 95-001 Biała
tel. 42 717 84 66
www.dzierzazna.pl
e-mail:dzierzazna@dzierzazna.pl

REGULAMIN KONKURSU RODZINNEGO "NAJPIĘKNIEJSZY
KOSZYCZEK WIELKANOCNY"

Warunki uczestnictwa 

Cel konkursu
Kultywowanie tradycji i zwyczajów Świąt Wielkanocnych poprzez rękodzieło ludowe i artystyczne.
Wzmacnianie więzi rodzinnych przy wspólnym wykonywaniu pracy.
Podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych.
Uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk plastycznych, rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych.
Promowanie aktywności i inspirowanie dzieci do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.

Zadaniem konkursowym jest wspólne przygotowanie w gronie rodzinnym koszyczka wielkanocnego. Praca
konkursowa musi być wykonana własnoręcznie przez uczestników konkursu jako forma przestrzenna z
dowolnego materiału i dowolną techniką. Niedopuszczalne jest użycie elementów z seryjnej produkcji.
Ważne jest, aby praca konkursowa nawiązywała do symboliki wielkanocnej (zajączek, baranek, kurczak,
wiosenna flora itp.). W pracy można łączyć ze sobą różne techniki i materiały. Liczy się pomysł i inwencja
twórcza.  W koszyczku nie należy umieszczać produktów spożywczych. Wyjątek stanowią pisanki.

Przedmiot konkursu

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Wielkanocne najbardziej radosne, wiosenne, kwitnące i pachnące. 
Jak co roku z rodzinnym gronie będziemy przygotowywać się do jednej z najstarszych tradycji czyli
święcenia pokarmu. Zwyczaj ten poprzedza wspólne ozdabianie koszyczków, które nim trafią na nasz stół 
w tym odświętnym wydaniu zanosimy do kościoła. Zachęcamy do podtrzymywania tej wspaniałej tradycji
i wzięcia udziału w naszym konkursie.
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  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 26 marca 2021.
  Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczona na stronie internetowej  (www.dzierzazna.pl) oraz
na profilu Facebook GCKSTiR (www.facebook.com/gckdzierzazna).
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  Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego regulaminu. 
  Sprawy nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
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Nagrody

 I miejsce
II miejsce
III miejsce   

Organizatorzy przewidują 3 nagrody rzeczowe za zajęcie: 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród. Decyzje Jury są  niepodważalne i nie
przysługuje od nich odwołanie.

REGULAMIN KONKURSU RODZINNEGO "NAJPIĘKNIEJSZY
KOSZYCZEK WIELKANOCNY" - C.D.

Wyniki konkursu

Postanowienia końcowe

estetykę i technikę wykonania pracy,
inwencję twórczą i pomysł,
dobór i wykorzystanie materiałów,
zdobnictwo,
wkład pracy.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja przy ocenie prac będzie brała
pod uwagę:

Kryteria i ocena prac

Prace konkursowe należy składać do 23 marca 2021 w siedzibie Organizatora: Gminne Centrum Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji, Dzierżązna 4, 95-001 Biała.

Termin składania prac


